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Chcecie by w Olecku było lepiej, by
każdy burmistrz liczył się ze zdaniem społeczeństwa? To weźcie
udział w wyborach. Wasz głos oddany na jednego z kandydatów,
to jedna z ważniejszych decyzji w
Waszym życiu. Idźcie na wybory!

V03310

KOSA SPALINOWA VERTEX 3,0 KM 476 zł

V03604

„LEKTUROMANIACY”, s. 7

KOSA SPALINOWA BEST 2,0 KM 397 zł

zgubiono klucze, tel 601 - 152 - 454

chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 L00605
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Archiwum „Tygodnika oleckiego” znajdziesz

1 i 2 czerwca - spektakl „Blaskojad” grupy
teatralnej „Anansy”
1.06.2017 r. godz. 9:00 i 12:00
2.06.2017 r. godz. 10:00,
Miejsce: sala AGT
Już na niebie księżyc świeci, pora zasnąć drogie dzieci.
No pora, ale czy można, gdy wszechświat jest w wielkim
niebezpieczeństwie, a uratować go może jedynie księżycowa dziewczynka? Czy jej się uda i jakie przygody na nią
czekają dowiecie się niebawem...
Grupa teatralna „ANANASY” działająca w Regionalnym Ośrodku Kultury, prowadzona przez instruktorkę
Agnieszkę Lewandowską, zaprasza na premierę spektaklu
„Blaskojad”.
Wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, grupy
zorganizowane prosimy o rezerwację pod numerem tel. 87
520 20 59.
Czas spektaklu około 40 minut.
Scenariusz: Agnieszka Kusza
Reżyseria i scenografia: Agnieszka Lewandowska

rysuje Tadeusz Krotos

B57009

Na scenie zaprezentuje się grupa „ANANASY”:
Jakub Feliks Szyłow, Julia Bogdan, Karolina Ciszewska, Mikołaj Skoczeń, Agnieszka Majewska, Mateusz
Majewski, Mateusz Polakowski, Małgorzata Laszkowska, Kaja Selwocka

WYJĄTKOWO, NASTROJOWO
I PROFESJONALNIE. SKRZYPCE NA ŚLUBIE.
Tel. 662 414 006

MSZE I NABOŻEŃSTWA
Parafia pw. Krzyża Świętego,
ul. Zamkowa
Msze Święte:
Dni powszednie: 7.30; 18.00
Niedziele i święta: 8.00; 10.00; 12.00 dla dzieci; 17.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego – codziennie o godz.
15.00 w kaplicy Krzyża
Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski,
Plac Wolności
Dni powszednie: 6.30; 7.00; 18.00
Uroczystości i święta: 6.30; 10.00; 16.00 dla dzieci; 18.00
Niedziela: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30 dla dzieci; 13.00 dla
młodzieży; 18.00

GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

najnowsza kolekcja bylin

Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (87) 523-90-09

K25505

B57109

Parafia pw. Świętej Rodziny,
Osiedle Siejnik I
Dni powszednie: 18.00
Niedziele i święta: 8.30; 11.00; 18.00

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)

KRONIKA
PO¯ARNICZA
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OLECKI TERMINARZ

10 maja od 8.54 dwa zastępy JRG PSP usuwały drzewo
powalone na drogę w Sedrankach.
10 maja od 17.08 jeden zastęp JRG PSP usuwał drzewo
powalone na drogę w Sedrankach.
10 maja od 21.23 jeden zastęp JRG PSP usuwał zadymienie z
mieszkania przy ulicy Zamkowej.
11 maja od 8.43 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał miejsce i
usuwał skutki kolizji, do której doszło na alei Zwycięstwa..
13 maja od 10.42 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał przebieg biegu Oleckiej Trzynastki.
13 maja od 11.43 jeden zastęp JRG PSP gasił w okolicach
Imionek pożar stojącego samotnie budynku gospodarczego.
14 maja od 6.28 dwa zastępy JRG PSP zabezpieczały przy
ulicy Gołdapskiej okolice budynku, na którego dachu znajdował
się mężczyzna.
15 maja od 2.07 jeden zastęp JRG PSP w okolicach Gordejek
zabezpieczał miejsce i usuwał skutki kolizji drogowej. Samochód
Mazda w rowie.
16 maja od 9.07 dwa zastępy JRG PSP usuwały drzewo pochylone niebezpiecznie nad budynkiem mieszkalnym w Sedrankach.
16 maja od 20.04 jeden zastęp OSP Cichy gasił w okolicach
Cichego pożar posuszu traw.
17 maja od 11.24 dwa zastępy JRG PSP, jeden OSP Kowale
Oleckie i OSP Sokółki usuwały w Sokółkach zadymienie na
poddaszu budynku jednorodzinnego.
17 maja od 10.52 dwa zastępy JRG PSP usuwały drzewo
powalone na drogę w Sedrankach.
17 maja od 15.18 trzy zastępy JRG PSP oraz OSP Szczecinki
zabezpieczały miejsce i usuwały skutki wypadku drogowego, do
którego doszło w Pieńkach.
19 maja od 8.05 dwa zastępy JRG PSP poprawiały zerwany
nad drogą w Lesku baner.
20 maja od 21.47 jeden zastęp JRG PSP zabezpieczał na
szosie do Krupina miejsce i usuwał skutki kolizji drogowej.
Samochód w rowie.

informacji udzieliła ogniomistrz
Katarzyna Jeglińska

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

AUTOMYJNIA

Aleje Lipowe 1, Tel. (87) 520-41-91
ON.............................. 4,42 zł
Pb 95......................... 4,52 zł
PB 98......................... 4,78 zł
LPG............................ 1,98 zł
Olej opałowy............... 2.85 zł (powyżej 1000 litrów)
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Zapraszamy od 600 do 2100,
niedziela od 900 do 1700

w weekend przy płaceniu gotówką
litr paliwa sprzedajemy 10 gr taniej
www.paliwa-kozlowski.pl

UWAGA:
stacja dołącza do akcji Olecka Rodzina +3
(upusty do zakupu: 10 gr paliwo, 5 gr gaz oraz 5%
akcesoria i usługi

WYSTAWY STAŁE
• Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”
Janina Osewska, wystawa fotografii, Nowa Zelandia
• Fashion & Beauty wystawa fotografii, Galeria Hol kina
• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
• Bajeczna zima, portrety wystawa fotografii, Galerii Fotografii „Klatka”, ROK MG
• 10. rocznica śmierci Ryszarda Kapuścińskiego, Inność\
Tożsamość, wystawa edukacyjna, biblioteka pedagogiczna
• Żyć pasją, wystawa malarstwa Teresy Kudrawiec i Jadwigi
Wiśniewskiej, biblioteka pedagogiczna
• Wystawa dotycząca historii regionu, siedziba OSA „Zamek”, Zamek
31 maja (środa)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
apteka dyżurna apteka dyżurna plac Wolności 12
10.00 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w Tenisie
Ziemnym Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych, korty MOSiR
1 czerwca (czwartek)
apteka dyżurna Składowa 2A
badanie mammograficzne przy Szpitalu, Gołdapska 1
8.00 - 11.00 - pobór krwi od honorowych dawców, budynek internatu ZSLiZ przy ulicy Gołdapskiej 27
9.00 - Blaskojad, premiera spektaklu teatralnego, grupa teatralna Ananasy, sala Teatru AGT
12.00 - - Blaskojad, premiera spektaklu teatralnego, grupa
teatralna Ananasy, sala Teatru AGT
16.00 - Rodzice dzieciom - przedstawienie teatralne, sala
kina Mazur
2 czerwca (piątek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
badanie mammograficzne przy Szpitalu, Gołdapska 1
10.00 - - Blaskojad, premiera spektaklu teatralnego, grupa
teatralna Ananasy, sala Teatru AGT
16.00 - Game-oteka, biblioteka miejska, ul. Kopernika
17.00 - Dudi, Cała naprzód, film, kino Mazur
19.00 - Gwiazdy, film, kino Mazur
3 czerwca (sobota)
apteka dyżurna Składowa 6
11.00 - Mecz piłki nożnej trampkarzy, MLKS Czarni Olecko - CWKS Węgoria Węgorzewo, boiska ze sztuczną murawą
17.00 - Dudi, Cała naprzód, film, kino Mazur
19.00 - Gwiazdy, film, kino Mazur
4 czerwca (niedziela)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
10.00 - Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Starosty Oleckiego, korty MOSiR
17.00 - Dudi, Cała naprzód, film, kino Mazur
17.00 - Mecz V ligi piłki nożnej. MLKS Czarni-Unia Olecko - MBKS Victoria Bartoszyce, stadion miejski
19.00 - Gwiazdy, film, kino Mazur
5 czerwca (poniedziałek)
apteka dyżurna Zielona 37
badanie mammograficzne przy Szpitalu, Gołdapska 1
6 czerwca (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
badanie mammograficzne przy Szpitalu, Gołdapska 1
7 czerwca (środa)
apteka dyżurna Kolejowa 15
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
8 czerwca (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 35
17.00 - Wyklęty, film, kino Mazur
9 czerwca (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
16.00 - Game-oteka, biblioteka miejska, ul. Kopernika
16.30 - Strażnicy Galaktyki vol. 2, film, kino Mazur
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Wypadek

w ogrodzenie pobliskiej posesji. Mężczyzna nie miał kasku ochronnego. W wyniku odniesionych obrażeń poniósł
śmierć na miejscu.
26 maja po godz. 14:00 oficer dyżurny oleckiej komendy został poinformowany o wypadku drogowym, do którego doszło w Krupinie.
Jak ustalili policjanci ruchu drogowego, kierujący motocyklem marki Kawasaki na łuku drogi, nie dostosował
prędkości do warunków drogowych, zjechał na prawe pobocze i uderzył w ogrodzenie posesji.
26-latek jechał bez kasku ochronnego. W wyniku odniesionych obrażeń poniósł śmierć na miejscu.
Po sprawdzeniu policyjnych baz danych okazało się, że
mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania motocyklami, a pojazd nie posiadał aktualnych badań technicznych.
Policja ostrzega i apeluje do motocyklistów o bezpieczną i rozważną jazdę, o unikanie ryzykownych manewrów,
prawidłowe wyprzedzanie. Szybka, ryzykowna jazda często
kończy się śmiercią lub kalectwem. Kierowca motocykla
jest bardziej narażony na niebezpieczeństwo niż kierowca
samochodu. Trzeba pamiętać o elementach zwiększających
bezpieczeństwo jazdy takich jak: kask, ochraniacze, odpowiednie rękawice.
rzeczniczka prasowa KPP
młodsza aspirantka Justyna Sznel

Szanowni Państwo,

Miejsce wydania: Dąbrówno
Data wydania: 2017
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza RETMAN

26-latek kierując motocyklem, nie dostosował prędkości do warunków drogowych, zjechał na pobocze i uderzył

chociaż to ogłoszenie krąży już sieci, uznałem za stosowne umieścić je również tutaj, aby dotrzeć do możliwie
wszystkich Osób zainteresowanych tematem.
księgarnia ODEON wraz z Miejska Biblioteką Publiczną
w Giżycku
zapraszają na spotkanie z cyklu
„Literatura na wodzie”
z autorem książki profesorem Andrzejem Saksonem
„Dziedzictwo Prus Wschodnich
Socjologiczne i historyczne studia o regionie „
o książce:
„Moja Biblioteka Mazurska” nr 29. Zbiór „wschodniopruskich” prac Profesora dedykowany pamięci Erwina Kruka, wydany we współpracy z Archiwum Państwowym w
Olsztynie. Zawiera niepublikowane wspomnienia autora
„Moja droga do Mazur” oraz 21 studiów.

28.05.2017 niedziela godz. 16,00
statek OLIMPIA
wstęp wolny, w hotelu EUROPA, aleja Wojska Polskiego
37 w Giżycku
Krzysztof Kossakowski

NASZ KONKURS
Jeśli chcecie wziąć państwo udział w konkursie, wystarczy tylko na adres redakcji wysłać kartkę
pocztową z nalepionym kuponem z pierwszej strony
i wpisanym własnym imieniem i adresem. Wszystkie karty
biorą udział w cotygodniowym losowaniu – aż do skutku.
W tym tygodniu wylosowano następujące osoby:

Barbara Brodowska (Nowa Wieś)
• Jan Konstancki
• Adriana Ladzińska
• Michał Różański
• Marek Ogrodzki
• Leonard Zagórski

K25101

Upominki ufundowali:
√ Urząd Pocztowy w Olecku
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ Zofii Siemaszko,
√ Majster, aleje Lipowe 1B
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1
√ TERNET, pl. Wolności 26
√ Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
√ Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37
Upominki będą wysyłane pocztą.
Do rozlosowania: Bilety do kina, gry komputerowe, filmy
na dvd, książki, długopisy, akcesoria szkolne, magnesy,
kalendarze, pocztówki, gry logiczne, modele do sklejania, itp.

Redakcja

„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37
czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
w godzinach 1200-1700
kontakt telefoniczny: 601-152-454

Uwaga!
Przypominamy Drogim Czytelnikom, że w losowaniu bierze udział tylko pojedynczy kupon nakleiony
na kartę pocztową, Dwa, trzy czy więcej kuponów
nalepionych na kartkę biorą udział w losowaniu
tylko raz.

Felieton

to@borawski.pl

V06703

Mamy wreszcie tę wymarzoną pogodę. Jest ciepło,
ba, gorąco! Co prawda noce
jeszcze chłodnawe ale w porównaniu z początkiem maja...
jest wspaniale. Zawsze znajdą
się jacyś malkontenci, którzy
stwierdzą, że, np. dlatego lato
szybko minie. Ale, to tylko
tzw. fochy. Ot! Strzelą sobie
jedną aby zaistnieć. Najgorzej
jest z tymi, którzy przymrużyć oka nie umieją i biorą
te rzucone z ambony wolności internetowej bzdury
za obraz prawdziwy i godny upowszechnienia. Taka
wolność jaka prawda.
Jest wtorkowy wieczór. Siedzę przy biurku. Przede
mną ekran komputera, a za nim okno z panoramą na
klony, a nad nimi czyste niebieskie wiosenne niebo.
Czyste, bo bez jednej chmurki.
Pogoda, pogodą ale wydarzeń co niemiara.
Czy widzieliście Państwo Prezydenta RP, który
stojąc za Merkel podnosi obie ręce i trzyma kciuki?
Gdy to zobaczyłem na okładce jakiegoś tygodnika, to
pomyślałem, że to fotomontaż... ale nie, to czysta fotografia mówiąca czystą prawdę o jakości polskiego
prezydenta, polskich rządów i jakości naszej nowej
dyplomacji.
Niektórzy politycy słyną z wpadek dyplomatycznych. Czasami są to wpadki celowe w pełni dyplomatyczne. Na przykład małżonek królowej angielskiej,
to chodząca księga anegdot dotycząca historii jego
fous pas. Miał ich kilka na swoim koncie Nixon. Piłsudski też potrafił nieźle zadziwić dyplomatów.
Nikt jednak z wyżej wymienionych żadnej ze
swoich wpadek nie podlał ciężkim głębokim sosem
rażącego nietaktu.
Jak patrzę na tę fotografię, to mam pewność, że

Tygodnik Olecki 22/1009 - 2017 r.

5

Polska wstała z kolan... za to na kolana padli wszyscy
wokół nas. Tylko, że ze śmiechu.
***
Ciężkie nastąpiły czasy dla tych, którzy wierzą w
demokracje. Demokracje z trójpodziałem kontrolującej się nawzajem władzy, a nie tego typu co serwuje
mam PiS. Bo tę demokrację, którą na siłę chcą zniewolić społeczeństwo, nazwę „demokracja” należałoby, tak jak to zrobiłem, wziąć w cudzysłów.
Jest i pewien aspekt humorystyczny tego politycznego przedsięwzięcia. Gdy PiS już straci władzę,
(prędzej czy później) te ustawodawstwo, które wbrew
konstytucji i wbrew zdrowemu rozsądkowi wprowadza, kopnie go z całej siły w zadek. To się wtedy
chłopcy ucieszą! Wtedy, „demokracja” zadziała w
myśl zasady, że każdy kij ma dwa końce. A potem
będziemy przez kilka lat sprzątać Polskę. Być może,
wtedy już nie będziemy w Unii?
Być może, że nie będziemy mieli prawdziwego
wojska ale partyzantkę? Tylko gdzie ta partyzantka
będzie działać? Przecież tną lasy jak leci! Zamiast
prawdziwego lotnictwa będziemy mieli klucze i dywizjony szybowców oraz pułki balonowe. Zamiast
marynarki wojennej partyzanckie dyjony kajakowe?
Jak nie zdążymy posprzątać albo zaczniemy za
późno, to granica z Białorusią będzie z jednej strony
na Pradze w Warszawie, a z drugiej będą już Wschodnie Niemcy. Mazury i Warmia połączy się wreszcie w
jeden organizm państwowy z Kaliningradzką Obłastią. Wole zostaną tylko Kaszuby i Śląsk.
Destrukcja obrony kraju trwa przecież w najlepsze. Już drugi raz w historii po 1989 wydaliśmy na
pastwę obcych wywiadów swoich własnych szpiegów! Przy okazji skazując co najmniej kilkudziesięciu współpracowników polskiego wywiadu na
śmierć. „Deubekizacja” czyni wrak z polskiego państwa. Żaden szanujący się kraj, nawet po radykalnych
rewolucjach nie pozbywał się wywiadu. Tak w ogóle,
to „nasz” minister obrony, powinien otrzymać od Putina najwyższe odznaczenie rosyjskie za walkę z polskim wojskiem... i wcale bym się nie zdziwił, gdyby
do tego doszło.
Do tej pory żaden minister nie rozłożył tak skutecznie polskiej armii. Żaden szpieg i żaden kataklizm
nie zrobił tyle dla Rosji... co nasz minister wojny!
W kulturze też mamy niesamowite osiągnięcia!
Mamy festiwal polskiej piosenki w Kielcach. Jak
zapowiedział go Jacek Kurski: cykliczny.
Od czasów stanu wojennego jeszcze nie było żeby
artyści sceny polskiej tak jednym głosem odmówili
udziału w imprezie w Sopocie. Tylko Pietrzak jak
opoka Słupów Herkulesowych trwa na pozycji. Gotów świętować i śpiewać. Zapewne jego koncert zobaczą widzowie w Kielcach? Tak trzymać!
Tak marginesem ciekawi mnie kogo zobaczymy
lub może lepiej: o kim przeczytamy, że był w Kielcach, że w festiwalu wziął udział.
Tutaj właśnie dochodzę do stałego od kilku tygodni kącika wyborczego w moim felietonie.
Zostało tylko dwóch kandydatów. W niedzielę
druga tura. Mam nadzieję, że frekwencja będzie na
takim samym poziomie, że mamy coraz lepsze społeczeństwo obywatelskie. Że wszyscy, taką mam nadzieję, pójdziemy wybrać burmistrza. Teraz wybór
jest prostszy. Tylko dwóch!
Idźmy na wybory!
Nie leńmy się wziąć na siebie odpowiedzialności!
Bogusław Marek Borawski
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden bilet do oleckiego kina.
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

„Mistrz Ortografii”

Twardowskiego w Olecku, Szkoły Podstawowej nr 3 im.
Jana Pawła II w Olecku oraz Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Henryka Sienkiewicza w Olecku.
Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się wysokim
poziomem wiedzy oraz dużą czujnością ortograficzną, a
tegorocznym Mistrzem Ortografii wśród uczniów klas drugich został Kacper Kukowski (SP nr 4 Olecko). II miejsce
równorzędnie zajęli Kalina Karandziej (SP nr 3 Olecko)
oraz Marcel Sosnowski (SP nr 1 Olecko). Laureatem III
miejsca został Piotr Romotowski (SP nr 1 Olecko).
Wszystkim serdecznie gratulujemy, życzymy dalszych
sukcesów i dziękujemy za przyjęcie zaproszenia oraz aktywny udział w naszym konkursie.
Renata Bogdan

Zapraszamy członków LOT Ziemi Oleckiej i jej sympatyków na wycieczkę rowerową w dniu 11.06.2017r.(niedziela). Trasa poprowadzi nas przez Lesk, Kukowo, pięknym
leśnym odcinkiem byłego rajdu samochodowego do wsi
Rosochackie, wąskotorówką do obrzeży Kukowa, stumetrowym dojazdem obwodnicą do drogi asfaltowej Ełk –
Olecko. Długość szlaku nie przekroczy 19 kilometrów. W
trakcie wycieczki przewidujemy jeden 15-sto minutowy
odpoczynek i półgodzinny postój połączony z posiłkiem.

twa,podanie danych osobowych potrzebnych do ubezpieczenia, posiadanie kamizelki odblaskowej, przestrzeganie
w czasie wycieczki zaleceń organizatorów.
8. Postanowienia końcowe: - rajd odbędzie się bez względu na pogodę. - organizator nie ponosi odpowiedzialności
za szkody powstałe podczas trwania rajdu osobom trzecim
i na odwrót.
PROGRAM WYCIECZKI ROWEROWEJ
niedziela 11 czerwca
Godz. 10.00 – 10.15 Zbiórka uczestników na parkingu LO
ul. Kościuszki, omówienie trasy, spraw organizacyjnych.
Godz. 10.15 – 10.40 Przejazd przez miejscowości Lesk,
Kukowo.
Godz. 10.40 – 10.55 Odpoczynek przed wjazdem na odcinek byłego rajdu samochodowego.
Godz. 10.55 – 11.30 Przejazd odcinkiem byłego rajdu
samochodowego do wsi Rosochackie.
Godz. 11.30 – 12.00 Wieś Rosochackie: posiłek regeneracyjny,kawa i herbata w warunkach naturalnych (na
trawie).
Godz. 12.00 – 12.30 Przejazd wąskotorówką do obrzeży
Kukowa, obwodnicą do drogi asfaltowej Ełk – Olecko i
dojazd do początku trasy. Pożegnanie uczestników wyprawy.
Z rowerowym pozdrowieniem
– Danuta i Zygmunt Cieślukowscy

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza odbył się XIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny
„MISTRZ ORTOGRAFII KLAS DRUGICH - – inaczej”,
podczas którego najbardziej poprawnie, zgodnie
z zasadami polskiej ortografii piszący uczniowie mieli
okazję zawalczyć o tytuł Mistrza Ortografii.
Do ortograficznych zmagań przystąpili uczniowie
ze Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego
w Świętajnie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w
Kowalach Oleckich, Zespołu Szkół w Judzikach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach, Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana

1. Organizatorzy: - Lokalna Organizacja Turystyczna
Ziemi Oleckiej
2. Odpowiedzialni: - Danuta i Zygmunt Cieślukowscy
3. Cel rajdu: - popularyzacja turystyki rowerowej i krajoznawstwa
4. Warunki uczestnictwa: - w wycieczce mogą wziąć
udział osoby dorosłe, młodzież pod opieką.
5. Zgłoszenia:.- zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod
nr 518 552 646 lub 514 552 014 do 08 czerwca 2017r.
- koszt uczestnictwa 21zł/osobę, termin i sposób płatności
do uzgodnienia przy zgłoszeniu.
6. Świadczenia organizatorów (w ramach w/w opłaty):
- ubezpieczenie, w połowie trasy posiłek regeneracyjny (
pierogi z mięsem, pierogi szefa kuchni, zestaw surówek,kawa i herbata, ciasto).
7. Obowiązki uczestników: - opłata kosztów uczestnic-
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„LEKTUROMANIACY”

V Regionalny Turniej Czytelniczy pod Honorowym
Patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty,
Burmistrza Olecka, Starosty Powiatu Oleckiego oraz Instytutu Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie
ludzkość wymyśliła” – ta refleksja Wisławy Szymborskiej
przyświecała nam 19 maja 2017 r. podczas V Regionalnego Turnieju Czytelniczego „Lekturomaniacy”, który
odbył się w Regionalnym Ośrodku Kultury „Mazury Garbate”.
Ideą konkursu jest rozbudzanie pasji czytelniczych
uczniów oraz zamiłowania do literatury, motywowanie
gimnazjalistów do czytania i rozwijania umiejętności odbioru dzieł literackich, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat przeczytanych lektur czy kształtowanie kreatywnych postaw uczniów. Formuła konkursu po
raz kolejny pomogła uczniom przenieść się w niezwykłą
podróż czytelniczą, podczas której młodzież doświadczyła
wielu ciekawych wrażeń, zaprezentowała oraz wzbogaciła
wiedzę z dziedziny literatury poprzez różnorodne metody
i formy współpracy zespołowej i indywidualnej, a przede
wszystkim dobrze się bawiła, współtworząc atmosferę
zdrowej rywalizacji.
Atutem „Lekturomaniaków” jest także aktywizacja i
integracja środowiska – również w tym roku impreza miała zasięg regionalny. Zaprosiliśmy do udziału szkoły nie
tylko z powiatu oleckiego, ale też powiatów sąsiedzkich.
Objęcie turnieju honorowym patronatem przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, Burmistrza Olecka oraz Starostę Powiatu Oleckiego i Instytut Polonistyki i
Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pokreśliło wyjątkowy charakter przedsięwzięcia oraz
nadało mu szczególną rangę.
O upowszechnienie wydarzenia zadbali patroni medialni: „Radio 5” i lokalna prasa – „Gazeta Olsztyńska” i
„Tygodnik Olecki”.
Przedsięwzięcie wspierała od strony organizacyjnej
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i promocyjnej Dyrektorka Gimnazjum nr 2 im. Mikołaj
Kopernika w Olecku Barbara Taraszkiewicz, która z
nieukrywaną dumą i radością podkreśliła fakt, że turniej
czytelniczy nie tylko idealnie wpisuje się w priorytetowe
zadania systemu edukacji, ale jest też atrakcyjną i niekonwencjonalną odpowiedzią na potrzeby młodych pasjonatów książek:
– Drodzy Lekturomaniacy – jesteście wyjątkowi, nie
poddajecie się masowym trendom, zachowujecie swoje
wartości i pasje, odważnie i mądrze dążycie do sukcesu
i zwycięstwa. W nowatorski sposób umiecie wykazać się
swoimi zainteresowaniami czytelniczymi, dając przykład
innym jak mądrze łączyć naukę z zabawą – powiedziała w
swoim wystąpieniu.
Zmagania gimnazjalistów poprzedził występ grupy taneczno-teatralnej z Gimnazjum nr 2 działającej pod kierunkiem Eligii Tokajuk. Zainspirowany lekturami spektakl pt. „W teatrze marionetek” sprowokował widzów do
refleksji nad sensem życiowych zmagań człowieka.
Turniej składał się z 11 konkurencji. W tym trzy pierwsze konkurencje zespoły miały obowiązek przygotować w
ramach „pracy domowej”, a były to: recytacja fragmentu
utworu epickiego, prezentacja plakatu zachęcającego do
przeczytania wybranej lektury oraz przedstawienie krótkiej
scenki pantomimicznej opartej o wybrany utwór literacki.
Uczniowie mieli możliwość m.in. wykazać się sztuką oddziaływania słowem na myśli i emocje odbiorcy, pokazać
talent dobrego mówcy i zyskać przychylność słuchaczy,
jak i zaprezentować zdolności aktorskie.
Wysoki poziom wiedzy wszystkich uczestników i niecodzienny sposób weryfikacji ich możliwości zmobilizował młodzież do wytężonej pracy i zdrowej rywalizacji.
Działania uczniów zasługują na wyjątkową pochwałę.
Dzięki polonistycznym, ale również plastycznym czy aktorskimi umiejętnościom uczestnicy na nowo odkryli uniwersalne historie zapisane na kartach ksiąg.
Rywalizacja zakończyła się zwycięstwem drużyny z
Gimnazjum im. Mikołaja Bakałarza w Zespole Szkół w
Bakałarzewie przygotowywanej przez Celinę Czarniecką. Drugie miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum nr 4 w
Ełku, którą wspierała Iwona Milewska, a trzecie miejsce
przypadło drużynie z Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku, którą opiekowały się
Anna Klimasara, Emilia Pilaszek, Mariola
Zdancewicz.
W V Regionalnym Turnieju Czytelniczym „Lekturomaniacy” nie było uczniów
przegranych. Erudycja uczestników oraz ich
zaangażowana postawa napawają radością i
są godne podziwu.
Dzięki sponsorom żaden uczestnik turnieju nie wyszedł z pustymi rękoma. Za udział w
turniejowych zmaganiach wszyscy otrzymali
dyplomy i upominki książkowe, a zwycięskie
drużyny – nagrody specjalne.
Składamy serdeczne podziękowania
wszystkim sponsorom nagród.
Magdalena Siwko
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Powidoki
W filmie w reż. Andrzeja Wajdy nie zdefiniowano, co to są powidoki. Prof. Stanisław Fijałkowski, rocznik 1922, malarz i grafik, wyjaśnił
na łamach łódzkiej przeglądu prasy krajowej i światowej
ANGORA (nr 21): „(…) aby światło było prawdziwe, to
musi być kontrast między zimnym, a ciepłym. Między błękitem, a pomarańczowym. To są dwa kolory uzupełniające.
Jak pan widzi, kolor niebieski i przeniesie pan wzrok na
białą ścianę lub szarą powierzchnię, to widzi pan pomarańczowy jako kontrast następczy. To jest właśnie definicja powidoku. To jest kontrast następczy.” Były pracownik
Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi
przypomina o tym, jak ważne są kolory dla kobiet i „dlatego odpowiednio się ubierają, by ich twarz wyglądała właściwie. Te, które są bardzo czerwone na twarzy, starają się
złagodzić to przez odpowiednią suknię, a te, które są blade,
to wiedzą, że jeśli włożą zieloną suknię, to twarz będzie
różowa, jak włożą czerwona, to twarz zrobi się bladozielona. Pomarańczowa kreacja spowoduje, że twarz stanie się
fioletowa.”

Z okolic „Kwitnącej Jabłoni”
Nieraz cytuję fragmenty z listów, jakie otrzymuję
od Pani Jolanty Sas, która mieszka w Starej Kopanie, w
tzw. okolicach „Kwitnącej Jabłoni”. Moja sąsiadka pisze
świetne noty. Oto garść słów jak wiosenny oddech: (…)
mamy upragnioną po zimie wiosnę. Wszystko się zazieleniło. (…),
zakwitły czereśnie, morele i brzoskwinie, nawet jabłonie zaczynają
rozwijać swoje pąki. Tylko znikła
radość i nadzieja na soczyste owoce,
które cieszyły oko i podniebienie.
Jedna noc z minusową temperaturą
i wszystko zamarzło. Czarne słupki
kwiatów, nic dobrego nie wróżą. A
szkoda. Opadną kwiaty i zostaną
puste drzewa. Tak na wsi bywa. Tu
nie wszystko zależy od dobrej pracy
gospodarzy. Bądźmy jednak dobrej
myśli, może nie wszystko stracone. A jeżeli nawet. To nie koniec
świata. W przyszłym oku możemy
mieć klęskę urodzaju”. Na koniec
listu dodaje: „okolice «Kwitnącej
Jabłoni»wyglądają obecnie pięknie,
obsypane białym i różowym kwieciem. Jest uroczo”.
Cytuję, bo robię literaturę na 55
chałup albo 59, jakie były w Kopanie. Za pomocą naszej wsi opisuję
świat. Kopana jest lustrem, do którego zerkają wsie, miasteczka, miasta, metropolie całego
świata.

PROWINCJA Nr 1(27) 2017
To kwartalnik społeczno-kulturalny Dolnego Powiśla
i Żuław. Jest wydawany przez Stowarzyszenie Inicjatyw
Obywatelskich „TAKA GMINA” w Sztumie, 11-tysięcznym mieście. Szefem Zespołu Redakcyjnego jest Leszek
Sarnowski. Pismo o formacie 16,5x23,5 cm ma nakład 400
egz. W spisie treści edytorial zgrabnie napisany, poezja,
proza, esej, wędrówki po prowincji, na tropach historii,
wywiady, wspomnienia, muzyka, galeria, recenzje i notki
o autorach. Stron 204. Z charakterystyczną okładką kolorową, którą projektuje MS (Mariusz Stawarski). W województwie pomorskich raz na kwartał ukazuje się tytuł nie
byle jaki. Redagowany z pasją. Wedle definicji prowincji,
ale… Cypriana Kamila Norwida, Adama Mickiewicza,

Felieton

Józefa Czechowicza, Isaaca Bashevisa Singera, Brunona
Schulza.
W 2017 roku mija 8-lecie, jak ukazuje się PROWINCJA. Podczas sztumskiej promocji kolejnego numeru, gości częstuje się słynnymi rogalikami prowincjonalnymi,
które wypieka pani Inka Murawska, emerytowana nauczycielka. Są niewielki, kruche, na 3. gryzy. Z przyjemnością
podaję przepis na rogaliki „prowincjonalne” Pani Inki, bo
łasuchów przybywa na całym świecie. Produkty: 500 g
mąki typu „Basia”, 200-250 g masła, 150-200 gęstej, kwaśnej śmietany (najlepiej wiejskiej), 1 jajko, 50 g drożdży
(pół kostki), odrobina soli, kilka kwaskowatych jabłek (antonówki, renety).
Drożdże rozetrzeć w śmietanie, po czym trzeba dodać
odrobinę mąki i cukru, i odstawić w ciepłe miejsce, żeby
ciasto wyrosło. W tym czasie należy tłuszcz rozetrzeć w
mące i dodać szczyptę soli. Kiedy drożdże zaczną pracować, należy w nich rozbełtać jajko, następnie wlać do mąki
i wyrobić ciasto, które powinno być luźne. Ciasto dzielimy
na 3 albo 4 części. Następnie każdą część należy rozwałkować i podzielić na 6 albo 8 trójkątów krzywoliniowych, do
którego wkładamy cząstkę jabłka i zawijamy od podstawy
do wierzchołka. Rogalik przed włożeniem do piekarnika
należy posmarować żółtkiem rozcieńczonym dwiema łyżkami mleka. Nadaje się do tego pędzelek.
Delikatnie wkładamy do pieca rozgrzanego do temperatury 200 C0, przy termoobiegu 180 C0 , przez 20 minut
pozostają w piekarniku. Ciasteczka po ostygnięciu lakierujemy lukrem (z cukru pudru i soku z cytryny).
Rogaliki prowincjonalne
są tak pyszne, że niektórzy
nie mogą się doczekać, kiedy ukaże się kolejny numer
PROWINCJI. Jakie to miłe i
sympatyczne.

KRONIKI 2017 nr 1
Ukazał się 30. numer
KRONIKI WEDŁUG MUZEUM im. MARII KONOPNICKIEJ w Suwałkach.
Zbyszek Fałtynowicz, kolejny raz, zadbał o to, żeby
Suwalszczyzna oraz Warmia
i Mazury nie były rozproszone. Kronikarski zapis,
wydrukowany
9-puntową
czcionką, opracowany przez
kustosza z Suwałk, budzi
podziw. Odnotowano to, co
się wydarzyło w Suwałkach,
Augustowie, Gołdapi, Ełku,
Białymstoku, Olsztynie, Praniu, Piszu, Olecku... To chwalebne, że nie odleciało na jaskółcze szlaki. W spisie treści wiersze, wspomnienia, eseje,
noty i recenzje esencjonalne. Redaktor dokonał wyboru z
gazet i czasopism, opatrzył lapidarnym komentarzem, ułożył tak, żeby by wstęp, środek i koniec. Wykonał pracę, do
której zapewne kiedyś zajrzy ktoś, kto będzie zajmował się
kulturą Suwalszczyzny, Warmii i Podlasia.
KRONIKI – kwartalny dokument wewnętrzny Muzeum
im. Marii Konopnickiej Oddziału Muzeum Okręgowego w
Suwałkach. 32 strony A4 nie spięte zszywaczem. Osiem bitych kartek formatu A3, dobrze zaczernionych. Piszę o tym
fakcie z kronikarskiego obowiązku, tzn. szerzej otwieram
furtkę, która jest strażnikiem bramy.
Czesław Mirosław Szczepaniak
Postscriptum
Marek Karpowicz, Skrzynka na listy na płocie drewniany przy furtce, rysunek cienkopisem.

Międzynarodowa
Olecka Trzynastka 2017
w fotografi Adama Falęckiego
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List otwarty do mieszkańców Olecka
Szanowni Państwo!
Olecko, 9 maja 2017
W pierwszej turze przedterminowych wyborów Burmistrza Olecka uzyskałem 1435 głosów. Za wszystkie serdecznie dziękuję. 4 czerwca 2017 roku, odbędzie się II tura wyborów, w
której zmierzę się z Wacławem Olszewskim.
Wziąłem udział w wyborach będąc przekonanym, że mogę dać nową jakość naszemu miastu.
Nie dlatego, że to “Ja” jestem tak doskonały, nie
dlatego, że to “Ja” wiem wszystko, ale dlatego,
że wierzę w miasto i jego mieszkańców. Spotkałem ludzi z pomysłami i energią, którzy nie czuli się dobrze w naszym mieście. Postanowiłem,
że sprawię, aby stało się ono dobrym miejscem
dla wszystkich, a nie dla uprzywilejowanej grupy osób. Nie mam gotowych recept na wszelkie
bolączki naszej społeczności. Nie obiecuję łatwej
drogi. Mam jednak sporo pomysłów i energii,
które w połączeniu ze sobą do tej pory przynoszą
wymierne korzyści.
Mam także wiarę w olecczan. Wszystkich,
bez wyjątku - myśląc w kategorii całej gminy.
Nie boję się, że nie dam rady. Obawiam się natomiast, że będę zmuszony pójść na tak wiele
kompromisów, że przekroczę granicę przyzwoitości.

V07201

Nie chcę rewolucji. Chcę normalności i
normalność Państwu obiecuję. Chcę odbudować zaufanie pomiędzy urzędami podległymi,
a społecznością. Podczas kampanii usłyszałem
mnóstwo niezbyt optymistycznych historii dotyczących naszego miasta, które opowiedzieli
mi zwykli mieszkańcy, doświadczyłem również
wielu nieprzyjemnych, nieczystych zagrań.
Trudno mi uwierzyć, że determinacja w
wyścigu o fotel burmistrza u niektórych osób
może być aż tak wielka. Zobaczyłem jednak, jak
bardzo władza może zdeprawować, odebrać godność i sumienie. Jak bez wstydu podstawia się
nogę, za każdym razem, gdy nikt nie widzi. Dostrzegając u nich zagrania nie fair, bagatelizują
ten fakt i udają, że nic się nie stało. Czy to jest
metoda, aby dla władzy opluć i poniżyć najbliższego sąsiada?
W ostatnich tygodniach dostałem sporo
wyrazów wsparcia i ofert współpracy. Za wszystkie grzecznie podziękowałem. Przyjąłem tylko
te, które nie wymagałyby ode mnie, a tym samym
od moich wyborców, „dowodów wdzięczności”
w przyszłości. Osobom, które zaproponowały mi
wsparcie finansowe poprosiłem, by przekazały
deklarowane kwoty na cele charytatywne. Wiem,
że w Olecku jest wielu ludzi, którzy myślą w kategoriach coś za coś.

Nie chcę zostać burmistrzem, by rozdawać stanowiska. Nie można dżumy zastępować
cholerą. To mnie nie interesuje. Nie chcę zakulisowych rozmów oraz szemranego poparcia. Nie
interesuje mnie zwycięstwo w takich okolicznościach. Jeżeli, ktoś chce mnie poprzeć w zamian
za obietnicę, tego czy innego stanowiska, to może
zgłosić się do innego sztabu. Nie muszę wygrać
za wszelką cenę, swoje sukcesy zawodowe zawdzięczam postępowaniu według reguł fair-play.
Internetowe fora i ich anonimowi znawcy
meblują mój gabinet, dobierają mi współpracowników. Tym osobom zarządzanie Oleckiem kojarzy się z tym, komu rozdane zostaną eksponowane stanowiska. To nie jest mój program. Nikomu
stanowisk nie obiecałem i nie obiecuję. Największą wartością na dzień dzisiejszy jest, aby przekonać mieszkańców do tego, by niezależnie od
poglądów, wzięli za miasto odpowiedzialność,
poczuli się gospodarzami Olecka.
Wiem, że większość olecczan została w
domach, wielu z nich nie wierzy w zmiany, woli
się nie angażować. Rozumiem i przyjmuję to z
pokorą. Chciałbym jednak w czasie mojej kadencji przekonać tych ludzi, że warto czasami, choćby tylko podczas wyborów, wziąć odpowiedzialność za swoje miasto. Czy to nie jest ważniejsze
niż intratna posada dla tego czy innego pseudo
działacza?
Internetowi szalbierze i cyniczni komentatorzy skrywający się za anonimowymi nickami
jeśli naprawdę macie pomysły i dobrą energię
do przekazania miastu – zapraszam. Natomiast
jeżeli tylko jad, intrygi i ploteczki oraz głębokie
przekonanie, że dobrze jest jak jest, zostańcie
tam gdzie jesteście – anonimowi i sfrustrowani
w waszym nieskazitelnym świecie. Z jadu, złośliwości i plotek niczego wartościowego jeszcze
nie zbudowano. W przeciwieństwie do Was nie
jestem anonimowy i chciałbym miastu dać coś
pozytywnego.
Nazywam się Marcin Czekay i kandyduję na Urząd Burmistrza Olecka w przedterminowych wyborach. Mam 41 lat. W swoim życiu
poznałem wiele wpływowych osób. Miałem niezwykłych nauczycieli. Dobrze jest spotkać wartościowych ludzi na swojej drodze. Nie zmienia
to jednak faktu, że na moje życie zapracowałem
sam. Za moje sukcesy i porażki odpowiadam ja i
tylko ja.
Szanowni Państwo chcę otworzyć miasto
na pomysły, na ludzi i ich inwencję. Wierzę w
mieszkańców i ich mądrość. Jestem pewien, że
jako Burmistrz Olecka dam radę.
Dziękuję za dotychczasowe poparcie i za
konstruktywną (nie anonimową) krytykę. Jeśli
przestaje się słuchać innych – jest się nie tylko
głuchym, ale i ślepym.

to@borawski.pl

Pijacki slalom

Policjant ruchu drogowego oleckiej komendy będący
po służbie zatrzymał nietrzeźwego kierującego. 35-latek
jechał slalomem i mylił kierunkowskazy. Badanie stanu
trzeźwości wykazało blisko 1,5 promila alkoholu w jego
organizmie.
26 maja po 22:00 funkcjonariusz ruchu drogowego
oleckiej komendy, wracając po służbie do domu, na ulicy Mazurskiej w Olecku zauważył wolno poruszające się
osobowe audi. Kierujący jechał slalomem, zaś podczas
omijania zaparkowanych pojazdów mylił kierunkowskazy.
Po przejechaniu kilkuset mertów kierowca zatrzymał pojazd na parkingu.
Funkcjonariusz zaniepokojony dziwnym zachowaniem
mężczyzny podszedł do niego aby sprawdzić czy nie potrzebuje on pomocy. W trackie rozmowy policjant wyczuł
od kierującego zapach alkoholu o czym powiadomił oficera dyżurnego.
Po wylegitymowaniu kierującym okazała się być Karol
S. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie blisko
1,5 promila alkoholu.
25-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Po
wytrzeźwieniu usłyszał zarzut i przyznał się do winy.
Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi
mu kara do 2 lat pozbawienia wolności.
Kolejny weekend na drogach powiatu nie obył się bez
zatrzymania kierujących „na podwójnym gazie”. Ponadto
funkcjonariusze odnotowali dwa wypadki drogowe oraz
dwie kolizje.
Jak już informowaliśmy, do pierwszego wypadku doszło w piątek 26 maja. po godz. 14 w miejscowości Krupin.
Jak ustalili policjanci ruchu drogowego, kierujący motocyklem marki Kawasaki na łuku drogi, nie dostosował prędkości do warunków drogowych, zjechał na prawe pobocze
po czym uderzył w ogrodzenie pobliskiej posesji.
26-latek jechał bez kasku ochronnego. W wyniku odniesionych obrażeń poniósł śmierć na miejscu.
Kolejny wypadek miał miejsce dzisiaj 29 maja około
godz. 2:00 w miejscowości Olszewo.
Oficer dyżurny oleckiej komendy został powiadomiony,
że w przydrożnym rowie znajduj się samochód osobowy.
Kiedy we wskazana miejsce pojechali policjanci ustalili, że
kierujący samochodem osobowym marki Audi z nieustalonych przyczyn zjechał na pobocze i dachował w przydrożnym rowie. W wyniku zdarzenia obrażenia odniósł Łukasz
T., który z urazem kręgosłupa został przetransportowany
do szpitala w Ełku.
Teraz prowadzone dochodzenie wyjaśni szczegółowe
okoliczności tego zdarzenia.

Nietrzeźwi kierujący

Pierwszy nietrzeźwy kierujący, jest opisany w artykule
„Pijacki slalom”.
Kolejnych trzech kierujących „na podwójnym gazie”
policjanci ruchu drogowego zatrzymali w niedzielę 28
maja.
Pierwszy został zatrzymany po godz. 7:00 w Olecku na
ul. Gołdapskiej. Andrzej W. kierował osobowym audi mając blisko 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
Kolejny kierujący został zatrzymany około godz. 9:00
w miejscowości Sedranki. Badanie alkomatem kierującego
osobowym seatem wykazało blisko 0,3 promila alkoholu w
jego organizmie.
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Jako ostatni został zatrzymany do kontroli drogowej
kierujący samochodem osobowym marki Audi.
Podczas wykonywanych czynności policjanci wyczuli
od Tomasza F. zapach alkoholu. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
Wszystkim kierującym funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy.

Kolizje drogowe

Pierwsza kolizja drogowa miała miejsce w miniona
sobotę 27 maja po godz. 12:00 w Olecku na ul. Wojska
Polskiego.
Jak ustalili policjanci kierująca samochodem osobowym marki Toyota, wyjeżdżając z parkingu, nie zachował
należytej ostrożności podczas manewru cofania, w wyniku
czego uderzył w jadący pojazd marki Kia. Mirosława M.
została pouczona.
Druga kolizja miała również miejsce w sobotę 27 maja
przed godz. 18:00 na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i
Słowackiego. Policjanci ustalili, że kierująca bmw, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu jadącemu prawidłowo kierującemu osobowym mercedesem, w wyniku czego doszło do zderzenia
pojazdów.
Magdalena S. została ukarana mandatem karnym w
wysokości 500 zł.

Policjanci apelują!

W związku z licznymi, powtarzającymi się w ostatnim
czasie przypadkami kierowania pojazdami pod wpływem
alkoholu oleccy policjanci apelują o zachowanie zdrowego
rozsądku i szczególnej ostrożności na drodze.
Nietrzeźwi użytkownicy dróg, zarówno kierujący pojazdami, jak również piesi i rowerzyści, stwarzają realne
zagrożenie dla siebie oraz innych użytkowników dróg.
Oleccy policjanci prowadzą działania mające na celu ujawnianie i eliminowanie z ruchu kierujących pod wpływem
alkoholu, w tym wzmożone kontrole stanu trzeźwości kierujących jak i akcje medialne. Niestety problem kierujących po alkoholu na naszych drogach wciąż istnieje.
Apelujemy do kierujących pojazdami, aby wybierając
się w podróż zawsze byli wypoczęci i trzeźwi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do stanu trzeźwości, istnieje możliwość wykonania badania na własną prośbę w
każdej jednostce Policji.
Należy również reagować w sytuacji, gdy widzimy
osobę nietrzeźwą wsiadającą za kierownicę samochodu
lub na rower. Taka postawa, to nasz społeczny obowiązek.
Powinno się wówczas podjąć działania zmierzające do nie
dopuszczenia takiej osoby do kierowania pojazdem, a w
sytuacji, gdy okaże się to niemożliwe, niezwłocznie powiadomić Policję.
Pamiętajmy, w ten sposób możemy uratować ludzkie
życie, zapobiec tragedii i zmniejszyć ilość ofiar wypadków
drogowych.
Wypadki drogowe stanowią dramaty zarówno dla bliskich osób pokrzywdzonych w wypadkach, jak również dla
rodzin sprawców. Każdy z nas swoją odpowiednią reakcją
może zapobiec ludzkim nieszczęściom.
Wypadki drogowe powstają z nieodpowiedzialności,
barku uwagi oraz nieprzestrzegania przepisów. Niedostosowanie prędkości do istniejących ograniczeń oraz do warunków drogowych i przekraczanie prędkości, to najczęstsze błędy, będące zarazem przyczyną największej liczby
tragedii drogowych. W związku z tym apelujemy o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz o zachowanie
ostrożności i rozwagi na drogach.
zredagowała
rzeczniczka prasowa KPP młodsza aspirantka
Justyna Sznel
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AUTO-MOTO
* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA
			
aleje Lipowe 1A

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B61301
* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049 B59006

V03240

11 Listopada 31
(szosa na Giżycko).
Tel. (87) 520-14-98

V04007

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI, prostowanie felg
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

V02313

V06603

MOTO-SPRZEDAM

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 B58607
* VW Passat 1,9TDI, 20024, 130PS, nawigacja, półskóry, tel. 693-647-169 V02920

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V06307
19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
tel.: 087 620 03 09, 620 13 08
fax: 087 621 56 07
e-mail: poligrafia@gryfix.pl

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 87520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe,
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl
V07101

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE

Drukarnia Offsetowa

profesjonalne przygotowanie do druku:
projekty graﬁczne, skład i łamanie tekstu...
druk oﬀsetowy na nowoczesnych maszynach
jedno- i czterokolorowych
druk cyfrowy

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B58208
* Habicat 18, jacht, sprzedam, tel. 664-358-073 B61701
* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B61101

uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...
prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:
linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,
bindowania w spirali plastikowej i drucianej...

* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od po- *3hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V03907
niedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis
* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska
(inne terminy na telefon) tel. (87) 520 15 78
V04505
31, tel. 87-520-22-13 L00803
* konie konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, * korepetycje - język angielski; szkoły podstawoGrądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B59704
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B61201
* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, zmechanizo* OK Dinghy, jacht regatowy sprzedam, tel. 664-358wane cięcie plazmą do 20 mm, prasa krawędziowa,
073 B61801
Gołdapska 31, tel. 87-523-00-80 B58807
* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna,
* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 L01001
B60602
* Sasanka 650, jacht turystyczny sprzedam, tel. 664358-073 B61901
* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780, www.wiatrakart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B59106

USŁUGI
* AGA Agnieszka Wyszyńska, BIURO RACHUNKOWE,
Kolejowa 12, tel. 500-174-672 V04405
* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863
B60203

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6,
tel. 87-610-00-66

V04107

K25605
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* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.
(87) 520 29-23.
V03509
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V03230
2

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin,
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284
V02809a

Popołudniowa Szkoła EduCare

B58707

OFERTA

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B59903

- Indywidualne korepetycje z języka polskiego i
matematyki na wszystkich poziomach (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, uczelnie wyższe)
- Zajęcia korekcyjno–kompensacyjne dla uczniów
z dysleksją, dysortografią, dysgrafią
- Zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne
- Logopedyczne
- Język niemiecki – wszystkie poziomy, zajęcia w
grupie
- Łacina – poziom podstawowy zajęcia w grupie
- Przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów
(egzaminy gimnazjalne, matura, egzaminy poprawkowe)
- Odrabianki – pomoc w pracach domowych
Wszelkie pomoce i materiały dydaktyczne w cenie
zajęć.

Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko
Tel: 691 201 120, 721 303 473

L00704

B60801

Przygotowanie do matury na poziom rozszerzony
– ostatnie miejsca.

to@borawski.pl
ul. 11 Listopada 24C • usługi weterynaryjne
tel. (87) 520-30-73 • leczenie zwierząt domowych
tel. (87) 520-27-89
kom. 660-422-476 • badanie mięsa
V03810
czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

STOMATOLOG – 24 godz. tel. 605-893-381
pełny zakres usług,
DERMATOLOG,
MEDYCYNA ESTETYCZNA

SPRZEDAM
* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K26101
* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b30
* gospodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice
Olecka, tel. 693-841-421 L00902
* kuchenkę mikrofalową, tanio, tel. 605-893-281 K25410b
* Hobicat 18, jacht sprzedam, tel. 664-358-073 B61401

K25210b

* SKRZYPCE NA ŚLUBIE, tel. 662-414-006, B59804
* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel.
506-462-495 B61001
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V03010

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA
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plac Zamkowy 5, , rejestracja tel. 605-893-381 , 87-520-22-22

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508610-285 B59504
* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 złotych, tel. 691-201-120 B60402
* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859 B003b38
* modele do sklejania z kartonu, Wydawnictwo WIR,
(samoloty 1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OK Dinghy, jacht regatowy sprzedam, tel. 664-358073 B61501
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V03220

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI
SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

V06404

V02910

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B60303

ZAKŁAD KAMIENIARSKI, Ryszard Topolski
Wieliczki, ul. Spokojna 1, tel. 501-611-547

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów
V04607
i okładzin schodowych

INNE

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B60003
* szczenię (suczka) poszukuje domu. Podobna jest do
owczarka kaukaskiego. inf. pod nr 504-653-152

KUPIĘ

* kupię silniki stacjonarne typu „ES”, tel. 602-235-182,
V03250

PRACA

V07110r

* do prac ogrodniczych emeryta zatrudnię, tel. 604557-693 K24610b
* do sprzątania zatrudnię, tel. 605-893-381 K25310b
* zatrudnię kierowcę, kat. C+E, wymagana karta kierowcy, tel. 501-157-577, V07120ub

SPRZEDAM

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193413 B60701
* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210819 B001b30
* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709756 B60103
* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdapska, tel. 602-793-432 K26001

OM
O EY
PRw K
A
CJ

Pompy ciepła
CWU + CO + kolektory słoneczne
przydomowe oczyszczalnie ścieków
V06713
możliwość montażu
DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

* Sasanka 650, jacht turystyczny sprzedam, tel. 664358-073 B61601
* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła
na miejscu, tel. 602-293-333 V03820

WYNAJEM

* lokal użytkowy 90 m.kw., ul. Targowa 10, tel. 508
945 734 L00506
* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284
V02820a
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Andrzej Malinowski

Zabytkowe drzwi
w kościele w Rydzewie

Trasa: Olecko -Stare Juchy - Rydzewo
W Rydzewie (powiat giżycki) warto zobaczyć miejscowy kościół – dawniej ewangelicki wybudowany w latach
1579-1591, przebudowany w 1770 r. i kolejny raz w wieku
XIX. Znajdują się w nim zabytkowe drewniane drzwi. Jedne z nich prowadzą do zakrystii i pochodzą z XVI w. Od
strony ołtarza posiadają rzeźbiony łaciński napis – cytat z
Izajasza (55); z drugiej strony widnieje data 1591. Również
drugie drzwi, z kruchty do nawy noszą łacińskie cytaty.
Ciekawy jest też ołtarz z 1600 r. z późnogotycką rzeźbą
św. Anny Samotrzeć (1520), ambona z 1630 r. i mosiężna
misa chrzcielna.
W deszczową sobotę, 8 października 2016 r. zabytkowe
drzwi w Rydzewie podziwiali: Cezary Lasota, Konrad
Radzewicz i Andrzej Malinowski.

Iz 55, NGB, fragment:
O, wy, wszyscy spragnieni oraz każdy, kto nie ma pieniędzy pójdźcie do wody; pójdźcie, zaopatrzcie się i spożywajcie; tak, pójdźcie, zaopatrzcie się bez pieniędzy, w wino
i mleko bez zapłaty. Po co macie odważać za to srebro,
czego nie chciałem; a waszą pracę dawać za to, co nie syci?
Słuchajcie Mnie i zakosztujcie tego, co najlepsze; niech w
obfitości rozkoszuje się wasza dusza

to@borawski.pl

Kalendarz imion
31 maja (Światowy Dzień bez Tytoniu) (Dzień Bociana Białego)
Anieli, Ernesty, Ernestyny, Kamili,
Ksawery, Marietty, Marii, Petroneli,
Petronii
Bożysława, Ernesta, Feliksa, Ksawerego, Leona
1 czerwca (Dzień Dziecka) (Księżyc
ostatnia kwadra)
Anieli, Gracjany, Gracji, Hortensji,
Justyny, Konrady, Magdaleny, Niki,
Pameli
Alfonsa, Fortunata, Gracjana, Jakuba,
Justyna, Konrada, Nikodema, Symeona, Szymona, Świętopełka
2 czerwca
Blandyny, Jarmiły, Marceliny, Marianny, Marii, Marzanny, Marzenny,
Marzeny
Abla, Amina, Erazma, Eugeniusza,
Jaromiła, Marcelego, Marcelina,
Mikołaja, Ottona, Piotra, Racisława,
Radosty
3 czerwca (godz. 7. Koniunkcja
Wenus z Uranem) (godz. 15. Wenus
w maksymalnej elongacji porannej
45,82°)
Aldony, Klotyldy, Laurentyny, Tamary
Anatola, Ferdynada, Karola, Kewina,
Konstantyna, Laurencjiusza, Laurentego, Laurentyna, Leszka, Łukasza,

Macieja, Tomasza, Wawrzyńca
4 czerwca (Zielone Świątki)
Christy, Emmy, Helgi, Kwiryny,
Lutomiły
Aleksandra, Dacjana, Dacjusza,
Franciszka, Gościmiła, Gościsława,
Karola, Karpa, Kwiryna, Lutomira,
Pacyfika, Saturnina, Wernera
5 czerwca (Dzień Ochrony Środowiska)
Afrodyty, Bonifacji, Emilii, Kazimiery, Kiry, Walerii
Bonifacego, Dobrociecha, Dobromiła, Dobromira, Juliana, Kazimierza,
Nikanora, Waltera
6 czerwca
Beaty, Bogumiły, Dominiki, Doroty,
Ingridy, Klaudii, Laury, Nory, Pauliny, Sydonii
Artemiego, Artemiusza, Cichomira, Dominika, Doroteusza, Filipa,
Klaudiusza, Laurentego, Nikifora,
Norberta, Sydoniusza, Symeona,
Więcerada
7 czerwca (maksimum roju meteorów Arietydów ZHR=54)
Anny, Ariadny, Delfiny, Jarosławy,
Lukrecji, Roberty, Wiesławy
Antoniego, Ciechomierza, Ciechomira, Gustawa, Hieronima, Jarosława, Roberta, Wiesława

Nasz przepis
Szczupak z jabłkami

Szczupak (ok. 1,2 kg, może być inna
ryba), 50 dag jabłek, szklanka śmietany, łyżka koncentratu pomidorowego, sok z cytryny, 3 łyżki mąki, olej,
cukier, sól, mielony pieprz
Rybę sprawiamy, płuczemy, kroimy w dzwonki. Skrapiamy sokiem z
cytryny i oprószamy solą i pieprzem.
Odstawiamy na pół godziny do lodówki.
Dzwonki obtaczamy w mące i obsmażamy na gorącym oleju.
Jedno jabłko odkładamy, a resztę
ścieramy na tarce. Mieszamy ze śmietaną i koncentratem pomidorowym.
Przyprawiamy solą, pieprzem, cukrem
i sokiem z cytryny.
Kawałki ryby układamy na natłuszczonej formie i zalewamy je masą
jabłkową.
Pieczemy około pół godziny w
temperaturze 180°C.
Danie dekorujemy cząstkami jabłka.

Dokładnie umyte pomidory w kilku miejscach nakłuwany drewniana
wykałaczką, układamy we wcześniej
wygotowanych słojach i zalewamy
wcześniej przygotowanym przecierem. Zostawiamy około 2 cm wolnej
przestrzeni od wieczka.
Słoiki mocno zamykamy i ustawiamy w kociołku z sitem i zalewamy chłodną wodą tak aby nie przykrywała słoików.
Jeśli nie mamy sita, wykładamy
dno kociołka gazetą. W chwili, gdy
woda zaczyna wrzeć zmniejszamy
płomień i pasteryzujemy około pół
godziny. Słoje studzimy wymieniając
stopniowo wodę w kociołku na zimno.

Grzanki „kocie oko”

6 jaj ugotowanych na twardo, 2 łyżki
masła, łyżka mąki, pół szklanki rosołu, kilka gałązek selera naciowego,
sok z cytryny, 6 grzanek, sól, pieprz
Jaja obieramy, przecinamy białka
tak, by wyjąć żółtka w całości. Białka
siekamy. Seler oczyszczamy
Pomidory pasteryzowane drobno
z włókien, kroimy w drobne talarki.
Rozgrzewamy masło, wsypujemy
w przecierze
Na kilogram pomidorów należy przy- – stale mieszając mąkę, stopniowo
dolewamy, nadal mieszając, gorący
rządzić litr przecieru
rosół.
Do zakonserwowania w przecieKiedy sos będzie gładki, dodajerze należy wybrać pomidory małe,
my
białka i seler. Mieszamy, dopradobrze dojrzałe, lecz jędrne i zupełnie
wiamy
do smaku solą, pieprzem i
zdrowe.

Tygodnik Olecki 22/1009 - 2017 r.

15

Cytaty na ten tydzień
Wolimy karać tego, kto nazywa
zbrodnię po imieniu, niż tego, kto
ją popełnia.
Christa Wolf, „Kasandra”
...Polak, który czynnie myśli o
swoim narodzie, musi podejmować ważkie decyzje, Polak, który
by nie ściągał zarzutów, musiałby
być Polakiem, który zachowuje
sobie przywilej obserwatora.
Melchior Wańkowicz, Anoda –
katoda
... odkrył pewien sekret na temat
odwagi. Była prawdopodobnie rodzajem udoskonalonego
tchórzostwa – świadomością, że
wprawdzie śmierć może spotkać
człowieka, jeśli ruszy do szturmu,
jednak byłaby zwykłym piknikiem w porównaniu z prawdziwym piekłem, które na niego
czeka, gdyby się wycofał.
Terry Pratchett, Bogowie, honor,
Ankh-Morpork
Istniało wtedy takie staromodne
dziś pojęcie „ojca rodziny”. On
miał żonę i dwoje dzieci, musiał
zarobić na ich chleb, buty, szkołę.
Jeśli nie potrafił, był do niczego,
był nikczemnikiem niewartym
życia. Jeśli nie był w stanie
ocalić swoich dzieci i żony od
głodu i upokorzenia, godzien był
pogardy.
Zygmunt Bauman, Koniec orgii

PRZYS£OWIA
Pieniądze są jak robaki, rozpełzają
się na wszystkie strony.
Gdy w maju żołądź dobrze okwita,
rok urodzajny zawita.
Koniec maja pokazuje, jaki lipiec się
szykuje.
Czerwiec po deszczowym maju,
często dżdżysty w naszym kraju.
Grzmoty czerwca rozweselają rolnikom serca.
Czerwiec-pierwiec, bo przerywa
gospodarkę aż po żniwa.
Gdy czerwiec mokry po zimnym
maju, chłopom jesienią będzie jak w
raju.
sokiem z cytryny. Wykładamy na gorące
grzanki, umieszczając na środku każdej
żółtko. Przybieramy nacią selera.

Surówka z kapusty
kiszonej z pomidorami

40 dag kapusty kiszonej, 1 dag cebuli
lub porów, 2 dag oliwy lub oleju sojowego, 2 dag powideł pomidorowych,
sól, cukier do smaku
Kapustę kroimy kilka razy. Dodajemy drobno posiekaną cebulę lub pory.
Mieszamy wszystko z oliwą i powidłami pomidorowymi.
Przyprawiamy solą i cukrem do
smaku.
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II edycja
festiwalu Barok na Mazurach
Tegoroczny festiwal jest kontynuacją ubiegłorocznego
wydarzenia. Zainauguruje go wystawa fotograficzna pt.
Marggrabowa. Treuburg. Olecko – miasto różnych kultur
i wyznań, przygotowana przez Izbę Historyczną w Olecku.
Głównym punktem festiwalu będą koncerty, w czasie
których zostaną zaprezentowane arcydzieła muzyki poważnej, wykonane przez renomowanych artystów z Polski.
Zabrzmią: Aria na strunie G J. S. Bacha, Requiem d-moll KV 626 W. A. Mozarta oraz kompozycje G. Ph. Telemanna. W przypadku utworów drugiego kompozytora jest

to o tyle istotne, że w tym roku mija 250 lat od śmierci
wybitnego barokowego mistrza muzyki.
Wśród artystów występujących w drugiej edycji festiwalu znajdą się: Royal Baroque Ensemble (zespół instrumentów historycznych) pod kierunkiem Liliany Stawarz – wybitnej polskiej klawesynistki, związanej m.in.
z Uniwersytetem Muzycznym im. Fryderyka Chopina i
Warszawską Operą Kameralną, Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej, Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej oraz Dariusz Zimnicki (dyrygent).

Jesteś potencjalnym emerytem

oraz zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (ZUS
Kp-1).
Jeśli mamy już wyliczony kapitał początkowy i posiadamy profil na PUE wniosek o emeryturę, złożymy bez
wychodzenia z domu. Dzięki profilowi na PUE będziemy
mogli również umówić się z doradcą emerytalnym, który
będzie dostępny od lipca w ZUS, na konkretny dzień i godzinę, jak również skorzystać z innych udogodnień profilu.
Wniosek o ustalenie lub ponowne przeliczenie kapitału
początkowego dostępny jest w ZUS lub na stronie internetowej www.zus.pl. Wniosek należy podpisać a następnie
dostarczyć osobiście do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS. Ustalenie kapitału początkowego następuje w
formie decyzji organu rentowego, od której przysługuje odwołanie za pośrednictwem Oddziału ZUS do Sądu
Okręgowego - Sądu Pacy i Ubezpieczeń Społecznych w
terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.
Warto pamiętać, że pierwszą częścią składową dla wartości emerytury dla osób, które mają prawo do emerytury
według zreformowanych zasad i posiadają okresy ubezpieczeniowe przed 01.01.1999r. jest kapitał początkowy.
Dlatego też, nie zostawiajmy wyliczenia kapitału początkowego na ostatni moment. Firmy upadają, a dokumentacja, która przekazywana jest do archiwum często jest
niekompletna lub nie możliwa do odnalezienia. Dlatego
powinniśmy kompletować dokumentację potwierdzającą
okresy składkowe i nieskładkowe oraz wysokość osiąganych przychodów i udać się do terenowej jednostki ZUS w
celu złożenia wniosku o ustalenie kapitału początkowego.
Monika Górecka
regionalny rzecznik prasowy
ZUS województwa warmińsko-mazurskiego

– nie czekaj już teraz złóż wniosek o ustalenie kapitału początkowego
Zostało już tylko kilka miesięcy do wejścia w życie
przepisów obniżających wiek emerytalny do 60 lat dla
kobiet i 65 lat dla mężczyzn, a około 27% potencjalnych
emerytów wciąż nie ma wyliczonego lub przeliczonego
po zmianach w latach 2011-2015 kapitału początkowego.
Przewidywana liczba potencjalnych emerytów, którzy nabędą prawa do świadczenia na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wynosi ok. 4,9 tysiąca, przy czym 2/3
stanowią kobiety, a 1/3 to mężczyźni. Nie wszyscy jednak
złożyli wniosek o ustalenie kapitału początkowego. Jest ich
aż 1200 osób.
W grupie osób uprawnionych do emerytury znajdą się
osoby, które nigdy nie miały ustalonego kapitału początkowego, dlatego osoby te powinny złożyć wniosek o ustalenie
kapitału początkowego wraz z dokumentacją potwierdzającą przebieg ubezpieczenia i dokumentację potwierdzającą
wysokość osiąganych wynagrodzeń przypadających do 31
grudnia 1998r.
Ponadto w grupie tych ubezpieczonych będą także osoby, które, co prawda miały już ustalony kapitał początkowy, jednak w związku ze zmianami przepisów w sposobie
jego obliczenia, przeliczenie kapitału początkowego może
spowodować korzystniejsze obliczenie jego wysokości.
Najważniejszą i niezbędną kwestią jest złożenie wniosku o ustalenie kapitału początkowego w placówce ZUS
przez osobę zainteresowaną, w którym dokładnie wskazujemy o co się ubiegamy i dołączamy jednocześnie dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW
Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3
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Samorząd województwa wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w poniedziałek 29 maja podpisali jedną z
największych umów w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020. Umowa opiewa na blisko 300 mln zł.
Te środki w postaci pożyczek, poręczeń i wejść kapitałowych trafią do mikro, małych i średnich firm.
- To upragniony finał, ponieważ nie jest łatwo jest sprostać nowym przepisom – mówił przy podpisaniu umowy
marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Z jednej strony środki z tej umowy będą alternatywą dla pomocy możliwej do
uzyskania w konkursach, a z drugiej są one wyczekiwane
przez przedsiębiorców, co wykazały badania ewaluacyjne.
Nam, jako zarządowi województwa, pomaga to w wyścigu
województw w skutecznym zagospodarowaniu funduszy z
regionalnych programów operacyjnych.
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wsparcie ich aktywności
inwestycyjnej i proinnowacyjnej. Wsparcie skierowane będzie przede wszystkim do tych firm, które mają utrudniony
dostęp do finansowania zewnętrznego ze źródeł komercyjnych.
Podstawową cechą instrumentów finansowych jest to,
że po ich wykorzystaniu odbiorca musi zwrócić otrzymane
wsparcie. Dzięki temu środki trafiają z powrotem do puli i
mogą stanowić wsparcie kolejnych odbiorców, a co za tym
idzie możliwe jest wygenerowanie większej ilości inwestycji.
- Niezwłocznie przystąpimy do przetargów na wybór
pośredników do sprawnego wykorzystania tych środków
– mówił Przemysław Cieszyński z zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. – Ważne, że te środki trafią do
rodzimych przedsiębiorców. Ale istotny jest także aspekt
innowacyjny, bo będą oni musieli opracować takie sposoby
działania, aby uzyskane poręczenia skutecznie wykorzystać

Maturzysto, zostań
stypendystą Funduszu
Stypendialnego
przy Fundacji Batorego

Termin składania wniosków o stypendia dla niezamożnych maturzystów z mniejszych miejscowości w Funduszach Stypendialnych przy Fundacji Batorego to 1 czerwca
2017. Zachęcamy do składania wniosków.
Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko
Wnioski o stypendia na rok akademicki 2017/2018 należy składać do 1 czerwca 2017 roku. O stypendia mogą
ubiegać się tegoroczni maturzyści zamierzający studiować
na warszawskich, państwowych uczelniach wyższych.
Fundusz oferuje stypendystom comiesięczne stypendia
w wysokości 700 zł na I rok studiów, pomoc i wsparcie
w Warszawie w trakcie roku akademickiego, możliwość
ubiegania się o stypendia na II rok. Od 2008 roku Kapituła Funduszu przyznała stypendia 40 studentom na łączną
kwotę 223 400 zł. Rocznie Fundusz wspiera 9 osób. Więcej:
http://www.batory.org.pl/fundusze_powierzone/winiarskiej_feleszko

Fundusz „Rozwiń Skrzydła”
im. J. i J. Putka

Wnioski o stypendia na rok akademicki 2017/2018 należy składać do 1 czerwca 2017 roku. O stypendia mogą
ubiegać się tegoroczni maturzyści, którzy bez pomocy
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i zwrócić. Zyskuje cała gospodarka, a nasze podmioty zyskują nowe kompetencje na rynkach międzynarodowych.
Na instrumenty finansowe przeznaczono łącznie prawie
300 mln zł, w tym 254 mln zł ze środków unijnych oraz
blisko 45 mln zł w postaci wkładu własnego pośredników
finansowych. Projekt będzie realizowany do końca 2023
roku.
BGK w imieniu zarządu województwa będzie pełnił
funkcję menadżera funduszu funduszy, a to znaczy, że
będzie zarządzał środkami finansowymi przeznaczonymi
dla regionalnych przedsiębiorstw. Podpisanie tej umowy
umożliwi rozpoczęcie procesu wyboru profesjonalnych pośredników finansowych, którzy bezpośrednio będą udzielać wsparcia przedsiębiorcom.
Biuro Prasowe
Urzędu Marszałkowskiego

rysuje Tadeusz Krotos

300 mln zł dla przedsiębiorstw
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stypendialnej nie zdecydowaliby się na podjęcie nauki na
uczelniach wyższych w całej Polsce. Fundusz oferuje stypendystom stypendia na pokrycie kosztów związanych z
procesem rekrutacji na studia (koszty opłaty rejestracyjnej, dojazdu na egzaminy itp.), comiesięczne stypendia w
wysokości 630 zł miesięcznie na I rok studiów, możliwość
ubiegania sie o stypendia na II i III rok. Od 2011 roku Kapituła Funduszu przyznała 327 stypendiów na łączną kwotę 845 898 zł. Rocznie Fundusz wspiera 15 osób.
Więcej: http://www.batory.org.pl/fundusze_powierzone/
rozwin_skrzydla

Funduszu Stypendialny
Grupy Pracuj

Wnioski o stypendia na rok akademicki 2017/2018
należy składać do 31 lipca 2017 roku. Fundusz dla niezamożnej młodzieży planującej studia informatyczne na
państwowych uczelniach. Fundusz został utworzony z darowizny Grupy Pracuj w wysokości 300 000 zł i oferuje
comiesięczne stypendia w wysokości 630 zł, doradztwo
i szkolenia w zakresie planowania kariery zawodowej, a
także pomoc w znalezieniu praktyk i staży. W 2016 roku
Kapituła Funduszu przyznała stypendia 11 studentom na
łączną kwotę 69 300 zł. Rocznie Fundusz wspiera 11 osób.
Więcej: http://www.batory.org.pl/fundusze_powierzone/fundusz_stypendialny_grupy_pracuj
Więcej informacji: Agnieszka Zowczak, Program Równe
Szanse i Fundusze Powierzone, Fundacja im. Stefana
Batorego, tel.: 22 536 02 09, email: azowczak@batory.
org.pl, www.batory.org.pl, www.facebook.com/FundacjaBatorego
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Bibliografia Olecka

Od 2013 ukazuje się „Bibliografia Olecka” pod adresem internetowym www.bibliografia.olecko.info
można znaleźć dane dotyczące liter alfabetu od „A” do „Ż”. Oraz
hasło „Literatura” zawierające wykaz przeanalizowanych tekstów
źródłowych.
Bibliografia dotyczy tylko tego fragmentu wydawnictw oleckich,
które zostały przeanalizowane i opublikowane w rozdziale „Literatura”.
Hasła osobowe zawierają zwięzły życiorys opracowany na podstawie przeanalizowanej literatury oraz wykaz publikacji, w których
jest mowa o wymienionej olecczance, olecczaninie lub osobie w jakiś
sposób związanej z Oleckiem. Wymienione publikacje dzielą się na
grupy: literaturę, publikacje i źródła. Jeżeli wymieniony w bibliografii
jest autorem książek, artykułów, opracowań są one wpisane pod hasłem
„Literatura” lub „Publikacje”, jeżeli o danej osobie informacje napisał w
swoich książkach, artykułach i dokumentach ktoś inny, znajdują się one
pod hasłem „Źródła”.
Jako olecczan w „Bibliografii” uznano osoby zamieszkujące teren
powiatu w granicach sprzed 1945 roku oraz teren powiatu po 1945. Wykaz zawiera także osoby czasowo zamieszkujące oraz osoby związane z
miastem przez pracę, sztukę oraz zasługi dla miasta, a nie mieszkające na
branym pod uwagę terenie.
Wszelkie dane w życiorysach czytelnicy mogą uzupełniać przysyłając
informacje na adres to@borawski.pl
lub listownie z podaniem numeru telefonu do kontaktu lub skontaktować się z redakcją telefonicznie.

Zmiana jakiegokolwiek tekstu
wymaga kontaktu osobistego.

Uzyskane w ten sposób dane będą wprowadzane do Bibliografii cyklicznie.
Redakcja Bibliografii Oleckiej z góry dziękuje za wszelką pomoc w
realizacji tego wielkiego przedsięwzięcia.
Wydawca: Agencja Promocyjno-Wydawnicza
Bogusław Marek Borawski. Adres redakcji: Olecko, ul. Zielona 37, skr. poczt.
44, tel. 601-152-454; e-mail: to@borawski.pl. Redaktor naczelny: Bogusław Marek Borawski. Dyżur redakcyjny: poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 1500-1700.(proszę dzwonić). Za treść ogłoszeń pismo nie ponosi odpowiedzialności. Redakcja
zastrzega sobie prawo do adiustacji, skracania oraz opatrywania nadesłanych artykułów własnymi tytułami.
Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17
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W sobotę 27 maja rozegrano otwarty turniej szachowy
o Puchar Dyrektora SP nr 1 w Olecku. Prawo gry miały
dzieci ze szkół podstawowych. Turniej rozegrano systemem każdy z każdym i tempem gry 20 minut na zawodnika.
Zwycięzcą turnieju został uczeń SP nr 1 w Olecku Mi-

W pierwszej rundzie eliminacyjnej
Wojewódzkiego Turnieju LZS
w piłce nożnej chłopców
„Mała Piłkarska Kadra Czeka 2017”
Rocznik 2004 i młodsi
MLKS Czarni Olecko pokonali Sokół Biała
Piska

11:0 (7:0)
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chał Bartnik, który wygrał wszystkie partie.
Drugie miejsce wywalczył Wiktor Raszkowski (SP nr
4). Trzecie miejsce zajął Igor Kolczyński (SP nr 3 w Olecku).Na kolejnych miejscach zostali sklasyfikowani: Karol
oraz Justyna Racis (oboje SP nr 1 w Olecku).
Tradycyjnie prowadzono także dodatkowe klasyfikacje: kl. IV-VI i 0-III SP. W grupie starszej - kl. IV-VI SP
–pierwsze miejsce przypadło Wiktorowi. Drugie miejsce
zajął Igor, a trzecie Karol.
W kategorii kl. 0-III SP pierwszy był Michał, który
otrzymał także statuetkę najlepszego zawodnika SP nr 1
w Olecku.
Najmłodszymi uczestnikami turnieju byli: Justyna i
Michał.
Nagrody ufundowała Dyrektor SP nr 1, Eligia Bańkowska. Głównym sędzią turnieju był Leopold Dudanowicz.
Zapraszam na kolejny turniej – Drużynowe Mistrzostwa Szkół Gminy Olecko. Rozpoczęcie w 9 czerwca o
16:45 w starym budynku MOSiR, ul. Park 1.
Krzysztof Konewko
MLKS Czarni Olecko

V 07002

Szachy
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PO KOKARDĘ (319)

Słodki promyk słońca
Znamy się już kilka lat. Co tydzień zwierzam się ze swoich
myśli, czasami faktów, zdarzeń, które dotykają mnie lub moich
bliższych i dalszych znajomych. Łączy nas pewna zażyłość,
więc zdobędę się na odwagę i wyznam, że po południu udałam
się do sklepu, żeby przewietrzyć głowę i znaleźć lub uporządkować tematy, które co chwila cisną się na szpalty.
Po drodze spotkałam koleżankę. Nie odmówiłyśmy sobie
przegadania spraw (nie mylić z obgadywaniem). Słońce grzało,
więc nie czułyśmy jak minęły dwa kwadranse. W końcu każda
poszła w swoją stronę zabierając swoje problemy ze sobą.
W sklepie tylko się rozdrażniłam, bo z przykrością stwierdziłam, że dłużej zastanawiam się nad wyborem ręczników papierowych, niż dawniej nad zakupem książki. Okropność.
W takich okolicznościach droga powrotna minęła mi na
rozmyślaniu nad materializacją doczesnego życia. Też okropność.
Już na schodach postanowiłam, że muszę ten wieczór
czymś osłodzić i przypomniałam sobie, że przecież dzisiaj kupiłam… ale nie mogę zdradzić. Po prostu przeczytajcie.
***
Ela była oczkiem w głowie taty. Nie dość tego, że była najmłodszym dzieckiem z całej czwórki, to jedyną dziewczyną.
Czuła to na każdym kroku, choć nie przyznawała się przed
braćmi. Dlatego jeszcze na długo przed Świętem Taty podpytywała ojca, co chciałby otrzymać w prezencie. Tata twierdził
nieustająco, że największy prezent już otrzymał w życiu i nie
chce żadnego innego.
- Jest czasem kapryśny, zawsze lubi dyskutować – wyjaśniał i nie wiadomo dlaczego patrzył w oczy Eli, a ona nie
miała wątpliwości, że to właśnie o niej mówi – lubi postawić
na swoim, ale kiedy się cieszy i śmieje, to nawet ból pleców
przechodzi.
- Oj, tato! – Ela wskakiwała na kolana ojca i cały świat
mógł wtedy nie istnieć. Ela jednak nie dawała spokoju.
- Dobrze, już wiem – tata udawał trochę obruszonego, ale
znał swoją jedyną córeczkę i wiedział, że musi to z siebie wydusić, bo będzie go męczyła każdy dzień. – Chcę… promyk

słońca i żeby był słodki zarazem.
- Tato! – Ela z przerażenia aż jęknęła. – Co to takiego?
- Chciałaś wiedzieć, co chcę dostać, więc powiedziałem i
mam już spokój.
Ela westchnęła, aż to westchnienie rozniosło się po całym
pokoju.
- Tylko teraz ja mam zagadkę i nie znam rozwiązania - za
chwilę jednak cała się rozpromieniła, bo do Dnia Ojca było
jeszcze dużo czasu. - Coś wymyślę! – i nim to powiedziała, odwróciła się na pięcie i wróciła do swoich zwariowanych zabaw.
Minął tydzień, potem drugi, ale żadne rozwiązanie tatusiowej zagadki nie przychodziło do głowy. Poszła nawet po
pomoc do braci, ale nawet oni, choć starsi i niby mądrzejsi,
nie pomogli.
Na tydzień przed 23 czerwca Ela wpadła w popłoch.
- Ratunku! – pisała na „fejsie”. Pomoc jednak nie nadchodziła.
- To będzie największa klapa! – stwierdziła ze smutkiem. –
Za dwa dni ten dzień, a ja nic nie mam i nie znam rozwiązania
zagadki.
Dzień później, czyli w sobotę wybrały się z mamą na bazar, jak to miały w zwyczaju. Ela marudziła po drodze, ale posłusznie szła z mamą. Głowę miała zajętą jedną myślą, że jutro
święto taty, a ona nie mam prezentu. Tata zawsze ma prezent
na jej urodziny, imieniny, Dzień Dziecka…
- I każde inne święto – dodała mama. – Nie wzdychaj, tylko się uważnie rozglądaj, może coś wypatrzysz.
I wtedy wzrok dziewczynki padł na…
- Mam! Już wiem! Ale to proste! – cieszyła się Ela niczym
Kolumb z odkrycia nowego lądu.
W niedzielę, czyli dokładnie 23 czerwca, Ela już o szóstej
zrobiła tacie pobudkę. Wskoczyła na łóżko, oblepiła tatę chyba
setką buziaków.
- I promyk słońca i słodycze, a nawet witaminowa bomba!
– zawołała radośnie i postawiła przed tatą kobiałkę truskawek.
– Sto lat, tatusiu!
Cała twarz taty rozpromieniła się.
- Wiedziałem, że moja córeczka coś wymyśli – dodał z
dumą!- Bo powiem ci w sekrecie, mój skarbie, że sam nie znałem rozwiązania.
I oboje zabrali się do pałaszowania prezentu. Pozwolili
nawet dołączyć do tej uczty braciom i mamie, bo truskawki
wyglądały tak pysznie, że dało się ich pozostawić w spokoju.
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